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  1 עמוד   
   2 מתוך

  0 ספחיםמספר נ   

  חזור ל"תוכן" נהלי פיזיותרפיה   רקע    1

, תרגיליםאביזרים שונים, במגוון אמצעים טיפוליים כמו: מגע,  נעשה שימושפיזיותרפיה במהלך טיפול 
   מים, חשמל, חום ועוד.

פירוט הציוד למחלקות גריאטריות חוברת ים לצורך מתן טיפולי פיזיותרפיה מופיעים בהאמצעים הנדרש
  .תבהוצאת מינהל לתכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה של משרד הבריאו )6201(

מכשירי  , כמו:תומך בתפקודי היומיום, בניידות ו/או ישיבה לציודזקוק המטופל נוסף,  לעיתים קרובות ב
  .הליכה, אביזרי עזר להליכה, כסא גלגלים, אביזרי עזר לישיבה, עזרים למניעת פצעי לחץ ועוד

  

  ת הנוהלומטר    2

 להגדיר את תחומי מעורבות הפיזיותרפיסט בכל הקשור לבחירה ורכישת ציוד טיפולי.   2.1

יותרפיסט בכל הקשור לבחירה והתאמה מיטבית של ציוד תומך להגדיר את תחומי מעורבות הפיז  2.2
 . 0.4.3למטופל בהתאם לנוהל רוחב מספר 

בנדרש בתחום  ,)תחומימקצועי (רב הצוות הרב את ו בית החולים הגריאטריליידע את מנהל   2.3
 ישיבה.לת והטכנולוגיה המסייעת לניידו

 הגדרת מושגים     3
במהלך טיפולי מכשירים או אמצעים מקצועיים המיועדים לשימוש  -בפיזיותרפיהציוד טיפולי   3.1

  פיזיותרפיה. 

ומסייעים  של המטופל ובשימושהנמצאים  הנלוויםכל פריטי הציוד והאביזרים  -למטופלציוד תומך   3.2
   . לישיבה, שכיבה, עמידה או תנועה

למניעת פצעי לחץ, כיסא גלגלים, כורסאות , אביזרים  םמזרון, אביזרייטה, מ :ציוד תומך כולל
  ) ועוד.ישיבה, משענות, תמיכות, כריות תיושולחנלכיסאות גלגלים ( נלווים

  סמכות ואחריות    4
 :מוסמך ואחראי לנושאים הבאים הפיזיותרפיסט

  שלהם. במצב הניידות  לבדוק את צרכי הניידות של כל מטופל חדש ולאתר מטופלים אשר חל שינוי  4.1

לישיבה, להשגת ישיבה  נלוויםאביזרי עזר לניידות, כיסאות גלגלים ועזרים לכל מטופל לבחור ולהתאים   4.2
 . בטיחותית, נוחה ותפקודית, ולוודא ביצוע ההמלצות המקצועיות בתחום הזה

 ציוד ניידות להודיע על כך למרכז תחוםותקין ובלתי מתאים  ניידות בלתיציוד ולאתר ציוד הליכה   4.3
 )3.1.3נוהל (  ולאחראי על תקינות הציוד מטעם הנהלת בית החולים )0.4.3(על פי נוהל 

 .הרלוונטיים עם הספקים לקיים קשר ניידות ושיבה וילהתעדכן בחידושי הטכנולוגיה המסייעת ל    4.4

 ייעץ למנהל בית החולים הגריאטרי בכל הקשור לרכישת הציוד הטיפולי הנדרש על פי הנוהל.ל  4.5

 יה המטופלת ובהתאם לצרכיה.יע סדרי קדימויות ברכישת ציוד בהתאם לסוג האוכלוסוקבל  4.6

 ,ההצטיידות על זה שבחוברתנוסף  מליץ בפני מנהל בית החולים הגריאטרי על רכישת ציודלה  4.7
 . בהתאם לצרכי המטופלים
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  2 עמוד   
   2 מתוך

  0 ספחיםמספר נ   

  ציוד לפיזיותרפיהמרחב טיפול ו    5

  חדר פיזיותרפיה  5.1

כמפורט בחוברת "הנחיות תכנון למחלקות גריאטריות" בהוצאת האגף לתכנון ובינוי משרד 
  הבריאות.

  ציוד טיפולי ומשקי בחדר הפיזיותרפיה  5.2

בהוצאת מינהל לתכנון פיתוח ובינוי  )6201(פירוט הציוד למחלקות גריאטריות כמפורט בחוברת 
   מוסדות רפואה של משרד הבריאות.

  ציוד פרטני לכל מטופל (כולל כיסאות גלגלים)  5.3

בהוצאת מינהל לתכנון פיתוח ובינוי  )6201(פירוט הציוד למחלקות גריאטריות כמפורט בחוברת 
   מוסדות רפואה של משרד הבריאות.

 תהליך התאמת ציוד תומך    6
להבטיח התאמה מיטבית של הציוד התומך לצרכיו של המטופל, נדרש תהליך מובנה הכולל זיהוי  כדי

  הדרכת המטופל והצוות המטפל, פיקוח ובקרה.צרכים, התאמת ציוד, 

  הפיזיותרפיסט יפעל להבטחת התאמה מיטבית כמפורט להלן:

יהיה מעורב באופן פעיל בהזמנת אביזרי עזר לניידות וישיבה וכל ציוד אחר המקדם תפקוד, בהתאם   6.1
 בנוהל זה ובהתאם לצורכי המטופלים. 5למפורט בסעיף 

 .ם הייחודים לו, לצורך בחירת האביזרים המתאימים ביותר עבורויבדוק את המטופל ויזהה את הצרכי  6.2

יפעל למימוש זכויות המטופל להתאמת מכשיר הליכה ותותבות גפיים בהתאם לחוזר מנהל רפואה   6.3
 "נוהל אישור מכשירי הליכה".   13/2006 מספר

האביזר  על ימליץ) ו0.4.8נוהל  רוחב זית (הגבלה פים לשימוש באמצעילגבי הצורך בף בדיון ישתת  6.4
 . המתאים

 ידאג לרישום שם המטופל על כל האביזרים שהותאמו לו ונמצאים בשימושו.  6.5

 מטופל.כל יעביר לצוות המטפל פירוט  של הציוד שהותאם ל  6.6

 .ידריך את המטופל ואנשי הצוות במיומנויות הקשורות לתפעול ושימוש  נכון  בציוד שהותאם למטופל  6.7

 יוודא יישום ההנחיות שניתנו לצוות המטפל.  6.8

 ינהל רישום של הציוד התומך המיועד למטופלים והנמצא בשימושם.  6.9

  


